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 ((351مقرر الفقه املقارن ))
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 مقدمة متهيدية

 :ف من دراسة مادة الفقه املقارناهلد

وكذلك التعريف  ،احدةو  ألة فقهيةول مسية البحث يف كتب الفقه املختلفة حهتدف إىل التعريف بكيف -1
دى قوة اخلالف أو دى الطالبة موالرتجيح واملناقشة حىت يتبني ل ،واستنباط األحكام ،بكيفية عرض األدلة

 .ضعفه

وذلك  ،عحنفي ..اخل ( إىل نطاق أوس -لنطاق املذهيب احملدد ) حنبلي من ا هيةاخلروج ابلدراسة الفق -2
ند إمام معني يف ع رصة للوقوف على قواعد وأصول مقررةابلدخول إىل املذاهب الفقهيه املعتربة، وتكون ف

 جمال استنباطه لألحكام .

ا، وهذا ال تلف فيهتكوين لدى الدراس ملكة البحث واالجتهاد يف اختيار األرجح يف املسألة املخ -3
 يكون إال بعد استيعاب أسباب اخلالف واآلراء السابقة وأدلة كل رأي واملناقشات اليت وردت عليها .

واليت قد تصل  ،تساعد دراسة هذه املادة على احنسار نزعة اجلمود والتعصب للمنتسبني للفقه املذهيب -4
 افها بشىت الوسائل .وحماولة إضع ،أحياان إىل أن يرجح قول على صريح األدلة

وذلك من خالل  ،تظهر لنا هذه املادة مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية وهو الشمول واليسر -5
ينه على وتع ،فيأخذ الدارس الرأي املناسب ملا يعرض من وقائع ،اإلحاطة آبراء متعددة يف مسألة واحدة

 .لوصول إىل حكم ما يستجد من قضاايا

 ن:املقصود ابلفقه املقار 

 :مقدمة اترخيية

 .: الفهمأبنه اللغةالفقه يف يعرف 

]سورة طه:  َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِن* يَ ْفَقُهوا قَ ْوِل(.) :قوله تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم :ومنه 
 أي : يفهموه. [28 -27

م الدين لسيادته ه على علفق، فلما جاء اإلسالم غلب اسم الوالفقيه عند العرب يف اجلاهلية الفهامة العامل
 فضله على سائر أنواع العلم.وشرفه و 
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دين هللا من  و الذي فقه، فالفقيه عندهم هةالسناألول كان مقصوراً على الكتاب و  وعلم الدين يف الصدر
حامل فقه  مسع منا حديثاً فحفظه حىت يبلغه، فرب هللا امرأً  )نضر ، ويف احلديث:ملسو هيلع هللا ىلص الكتاب وسنة رسوله

 رواه أبو داود والرتمذي .هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه( إىل من 

ص إىل األحكام ما يستطيع أن خيل، كلذي خلص إىل معاِن النصوص، اهو صاحب البصرية يف دينه والفقيه
 الفوائد اليت حتويها النصوص .والعرب و 

ك بني مسائل  فرق يف ذلكله الفالفقيه عند أهل الصدر األول من الصحابة والتابعني هو العامل ابلدين  
كته وكتبه دهم هو معرفة العبد ابهلل ومالئ، والفقه األكرب عناالعتقاد، وال مسائل األخالق والفروع العملية

 .ورسله واليوم اآلخر والقدر

رعية العملية العلم ابألحكام الش ليف فيها خص العلماء الفقه أبنه:تنوعها وكثرة التأكثرة العلوم و   ومع
 .ة من أدلتها التفصيليةكتسبامل

 اتريخ اخلالف:

اختالف يف مسألة يف عصر  ، فإن حدثواحداً ملسو هيلع هللا ىلص  األحكام الفقهية يف عهد الرسولكان القول يف
نو أيخذون ابإلمجاع، كا، ويف عهد الصحابة  خيتلفوا فيه يُنهي اخلالف وحيسمهفيما فإن قوله  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

ر كلما طال الزمان ف تمتد ويكثولكنه كان قلياًل، ومل يزل اخلالوقع خالف يف بعض املسائل كزواج املتعة، و 
 ، حىت أصبح ابلصورة الذي انتهى إليها يف هذا العصر .وامتد

يها واحداً ف، فهناك مسائل كثرية بقي القول تمس مسائل األحكام العملية كلها وال شك أن اخلالف مل
ألدلة القطعية الثبوت القطعية الداللة كمسألة وجوب أكثر أدلة هذه املسائل من اعند علماء أهل السنة، و 

واتركها  ،اهالدم وحنو ذلك يكفر جاحدصيام رمضان وكحرمة اخلمر وامليتة و ، ووجوب الزكاة واحلج و الصالة
 بدون عذر فاسق.

ز ائل هذا النوع دليله ظين الثبوت أو داللته ظنية، كحرمة اجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها، وجو وبعض مسا
 ، ووجوب رجم الزاِن احملصن. املسح على اخلفني
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 :تعريف الفقه املقارن 

 إذا أردان تعريف الفقه املقارن فإننا نذكر أوالً تعريف الفقه:

 من أدلتها التفصيلية . ةهو العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسب اصطالحا: الفقه

 مث نثين بتعريف معىن املقارن:

 الفعل قرن مبعىن مجع بني شيئني ووصل بينهما مبعىن قابله .هو من  :لغة املقارن

 مقارنة الرأي ابلرأي يعين مقابلته وموازنته . ويف االصطالح :

 موضوع الفقه املقارن:

من  ، فالفقه املقارن يبحث فيما اختلف فيه أهل العلمتالف هي موضوع علم الفقه املقارنمسائل االخ
 املسألة الواحدة، وحتديد موضع اخلالف فيها )وهو املسمى بتحرير حمل ال أهل العلم يفبعرض أقو  ،أحكام

إن وجد،  دليل، واإلجابة عنه ، وبيان ما يرد على كلالنزاع(، مث بيان سبب اخلالف، وذكر أدلة كل فريق
 .وحتديد القول الراجح وبيان سبب الرتجيح

 فائدة الفقه املقارن:

 ها أهل العلم.املسألة اليت تنازع فيالوصول إىل حكم هللا يف  الفائدة الكربى هلذا العلم هو حماولة -
نري درب ي ، وهذا، والتعرف إىل األدلة اليت استندوا إليهاآراء العلماء يف املسألة الواحدةعرض  -

نظر والفهم ال الباحث على املسألة من زواايها املختلفة وجيعل ترجيحه فيها دقيقًا إن أحسن
 واالستدالل.

إما بردها إىل أصل تشبهه يف املذاهب األخرى، أو من خالل معرفة  سائل املستجدة، مواجهة امل -
 كيف توصلوا إىل احلكم يف هذه املسألة.

 املقصود ابخلالف:

 تعريف اخلالف: 

ن أيخذ كل واحد : أ: )االختالف واملخالفة، يقول الفريوز آابديعدم االتفاق على الشيء يعين :غةيف الل
خر يف حاله أو فعله، واخلالف أعم من الضد، ألن كل ضدين تختلفان، وليس كل غري طريق اآل طريقاً 

 .تختلفني ضدين(
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 أن يذهب كل عامل إىل خالف ما ذهب إليه اآلخر وهو ضد االتفاق.يف اصطالح الفقهاء:  

 االختالف السائغ املقبول :

يها نص هي اليت ال يوجد فة و مفتني وحكام يف املسائل االجتهادياختالف اجملتهدين من فقهاء و  هو
 .قطعي

 : شروطويشرتط هلذا النوع من االختالف  

 البصرية يف الدين .كون هذا االختالف من أهل الفقه و /  أن ي1

 اختالفهم يف املسائل الفرعية اليت مل يدل دليل قطعي على حكمها ./  أن يكون اجتهادهم و 2

 / أن يكون القصد الوصول إىل احلق والصواب .3

 أن يكون اخلالف مبين على دليل. / 4

من  و العلماء األعالم، وال يذم أحد من الصحابة أوع من االختالف وقع من الصحابة والتابعنيوهذا الن
خلطأ يف ، فإذا وقعوا يف افقهاء بسبب اخلالف الذي وقع منهم، فكلهم طالب حقاألئمة الالتابعني و 
د ، وإذا حكم فاجتهحكم احلاكم فأصاب فله أجرانإذا حق فهم معذورون، ويف احلديث: )طلبهم لل

 فأخطأ فله أجر(.

 الفقهاء ختالفا أسباب: 

 حتصيل العلم .األول : التفاوت يف العقل والفهم والقدرة على  السبب

 السبب الثاِن : التفاوت يف احلصيلة العلمية .

 السبب الثالث : التفاوت يف اإلحاطة بعلوم اللغة العربية  .

 ابع : االختالف يف مدى حجية بعض املصادر الفقهية.السبب الر 

 : االختالف يف الشروط اليت جيب توافرها يف احلديث الصحيح الذي جيوز االحتجاج به.اخلامس السبب

 السبب السادس: االختالف يف القواعد األصولية.

 السبب السابع : االختالف يف القراءات يف القران الكرمي.
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 الف بسبب تعارض األدلة.السبب الثامن : االخت

 حتصيل العلم :األول : التفاوت يف العقل والفهم والقدرة على  السبب

أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء ) احلفظ قال تعاىل:فاوت يف العقل و وقد ضرب هللا مثااًل يف كتابه هلذا النوع من الت
 [.17َفَساَلْت أَْوِديٌَة بَِقَدرَِها(. ]سورة الرعد: 

: ))أنزل من السماء ماء( أي : مطرا، )فسالت أودية بقدرها( أي: ن كثري يف تفسري هذه اآليةيقول اب
أخذ كل واد حبسبه، فهذا كبري وسع كثريا من املاء، وهذا صغري فوسع بقدره، وهو إشارة إىل القلوب 

 .(وتفاوهتا، فمنها ما يسع علما كثريا، ومنها ما ال يتسع لكثري من العلوم بل يضيق عنها

 بفقيه(. منه، ورب حامل فقه ليس رب حامل فقه إىل من هو أفقه: )ملسو هيلع هللا ىلصيث قول الرسولوقد ثبت يف احلد

َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ ) ويقع التفاوت يف العلم والفقه بني العلماء الكبار كما يقع بني األنبياء قال تعاىل:
َنا ُحْكًما اْلَقْوِم وَُكنَّا حِلُْكِمِهْم َشاِهِديَن * فَ َفهَّْمنَ حَيُْكَماِن يف احْلَْرِث ِإْذ نَ َفَشْت ِفيِه َغَنُم  اَها ُسَلْيَماَن وَُكالا آتَ ي ْ

 .[79، 78َوِعْلًما(. ]األنبياء: 

خلطاب   ري عن عبد هللا بن عمر بن اففي صحيح البخا ،صغار الفقهاء ماال يفقهه كبارهم وقد يفقه
 ،)إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وهي مثل املسلم ملسو هيلع هللا ىلص: : قال رسول هللا  رضي هللا عنه قال

نخلة هي ال ، فأردت أن أقولفسي أهنا النخلة، ووقع يف نهي؟(  فوقع الناس يف شجر الباديةحدثوِن ما 
ألن  :: )هي النخلة( فحدثت أيب مبا وقع يف نفسي، فقالملسو هيلع هللا ىلص، فإذا أان أصغر القوم فسكت، قال النيب

 .أن يكون ِل كذا وكذ(أحب إَِل من تكون قُلتها 

لها واستنباط االحكام ام وتعليالفهم يقع االختالف يف توجيه األحكللقدرات املتفاوتة يف العقل و  ونتيجة
: قال تعاىل ،قهاء من يستنبط من اآلية احلكم واحلكمني ومنهم من يستنبط العشرة والعشرين، فمن الفمنها

ُهْم(. ]سو  )َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَلى  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمن ْ  [.83رة النساء: أُوِل اأْلَْمِر ِمن ْ

ية فقال هليف علة النهي عن حلوم احلمر األعنهم رضي هللا التفاوت يف الفهم اختلف الصحابة وبسبب 
، وفهم ظهرهملة القوم و ألهنا مل ختمس، وقال بعضهم: هنى عنها لكوهنا محو ملسو هيلع هللا ىلص : هنى عنها الرسولبعضهم

لة عالنهى لكوهنا كانت جوالة القرية، وفهم علي أيب طالب وكبار الصحابة أن النهي للتحرمي، و  آخرون أن
 .هنا رجساً النهي كو 
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قد ف [.12َوِإن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكالََلًة(. ]سورة النساء: )ومن ذلك إشكال املراد ابلكاللة يف قوله تعاىل: 
آخر  ، فأرشده إىل اآلية يفكثرياً   ملسو هيلع هللا ىلصآلية على عمر بن اخلطاب ، وسأل عنها رسول هللاهذه اأشكلت 

ُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكاَلَلِة(.سورة النساء:   .ولد ه والفالكاللة: من ال والد ل )َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل اَّللَّ

أن أقل مدة احلمل  على استدالل علي بن أيب طالب آبيتني من كتاب هللا :ومن دقيق الفهم وجيده يف هذا
)َوِفَصالُُه يف قوله تعاىل: [ و 15)َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْهرًا(. ]األحقاف: قوله تعاىل: ب ستة أشهر

 [.14َعاَمنْيِ(.]لقمان: 

، وكان له ث وأكثرهم روايةأحفظ الصحابة للحدي رضي هللا عنهم كان أبو هريرة وعبد هللا بن عمر  وقد
قه منهما ومن عبد أف ، بل عبد هللا بن عباساملسعود وزيد بن اثبت أفقه منهماابن وعمر وعلي و  الصديق

 .هللا بن عمر

 :ين : التفاوت يف احلصيلة العلميةالسبب الثا

ما كان أعلم فالفقيه كل ،علم الكتاب والسنة ، أيالفقهاء تفاضلهم يف العلم من أعظم أسباب اختالف
ة ودة حمصورة تمكن اإلحاط، وإذا كانت آايت الكتاب معدمه أقرب إىل الصوابابلكتاب والسنة كان حك
قول أو يفعل ال ، فقد كان الرسول يقولكثرية يصعب اإلحاطة هبا وإحصاؤها  ملسو هيلع هللا ىلصهبا، فإن أحاديث الرسول
ون كل ما يكن يسمع كل أصحابه أو ير  ، وملألربعة من أصحابه أو أكثر أو أقلاالفعل، فيحضره الثالثة و 

ة ، ومل جيمع فرد من الصحابت سنته حمفوظة عند جمموع الصحابةكان ملسو هيلع هللا ىلصعل أو يقول، فلما تويف الرسوليف
 .تفاوتون يف حفظ السنةمجيع السنة يف صدره أو يف الكتاب، وكان الصحابة ي

م ، فأصبح لذين حل فيه، وبث كل صحايب حمفوظه من السنة بني القوم اتفرق الصحابة يف األمصارو 
يفتون مبا عندهم من األحاديث ، ، فكان علماء كل مصر متفرقًا يف األمصارملسو هيلع هللا ىلص لرسولعلم حديث ا

م وقد ، وقد يوافقون احلديث يف اجتهادهملسو هيلع هللا ىلصرى مل يبلغهم فيها أحاديث الرسولجيتهدون يف أمور أخو 
 خيطئون .

الصحاح  يفدونوها و ملسو هيلع هللا ىلص مث هيأ هللا هلذه األمة رجااًل من أصحاب العزائم القوية مجعوا سنة رسول هللا 
إلحاطة ا، ولكن بقيت وبعض هذه املدوانت مشهور معروف وبعضها غري مشهور، واملسانيد واملعاجم

ى ذكر لكل يكون عل ، ولو استطاع االطالع عليها فلنملدوانت كثرية، فاابلسنة عسرية بل مستحيلة
يصحح ديث فختتلف يف احلكم على بعض األحانظر العلماء  ، أضف إىل هذا أن وجهاتحديث فيها
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فريق من العلماء أحاديث، بينما يذهب آخرون إىل القول بضعفها، وهذا ابب واسع أدى إىل اختالف 
 العلماء كما هو معروف عند أهل العلم .

 :على التفاوت يف العلم مثال 

: لأن رجالً قا :يفيت من أصبح جنباً ببطالن صومه، ومل يبلغه حديث عائشة كان أبو هريرة رضي هللا عنه
 جنب الصالة وأانوأان تدركين : )ملسو هيلع هللا ىلصاي رسول هللا تدركين الصالة وأان جنب أفأصوم؟ فقال رسول هللا

 إِن ألرجو هللا: )و، فقالتقدم و ما أتخر ، قد غفر هللا لك مافأصوم(، فقال: لست مثلنا اي رسول هللا
 رواه أمحد ومسلم . أن أكون أخشاكم هلل، وأعلمكم مبا أتقي(.

 يف اإلحاطة بعلوم اللغة العربية: : التفاوتالثالسبب الث

، ة لسان العربسبب تفاوهتم يف معرفيتفاوت العلماء يف الوقوف على األحكام الشرعية تفاواًت بينًا ب
 .ف بني العلماء بسبب هذا التفاوت، ومن هنا حيصل االختالبب إدراكهم ألسرار اللغة العربيةوبس

 املقصود فقد اختلف يف ،[228اُت َيرَتَبَّْصَن أِبَنْ ُفِسِهنَّ َثاَلثََة قُ ُروٍء(. ]البقرة: قوله تعاىل: )َواْلُمطَلَّقَ  مثاله
 هل هو الطهر أم احليض. ،لفظ القرءب

 :يف مدى حجية بعض املصادر الفقهيةالسبب الرابع : االختالف 

فروع ، فقد اختلف لاختلف العلماء يف الفروع نتيجة الختالفهم يف حجية بعض األصول اليت تؤخذ مهنا ا
شرع واملصاحل املرسلة، واالستحسان، و  ،ديث املرسل، والقياس، واإلمجاع، والعرفالفقهاء يف حجية احل

 من قبلنا.

لفريق اله يف إثبات بعض األحكام الشرعية، و فكل من يرى أن واحدًا من هذه األصول حجة فإنه يعم 
 عليه ما مل يدل عليه دليل آخر . ، ويبطل ما يبىنالذي ال يعد ذلك حجة يرده ويبطله

الظاهرية و  ،أن من استحسن فقد شرعويقولون:  ،وال يرون العمل به االستحسان ةالشافعيمثال: أنكر 
 أنكروا االستحسان والقياس.
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: االختالف يف الشروط اليت جيب توافرها يف احلديث الصحيح الذي جيوز االحتجاج اخلامس السبب 
 به:

 ثالثة شروط: مل خبرب اآلحادللع اشرتط احلنفية

 .ال يعمل الراوي خبالف ما يرويهأن  -1
 .ون موضوعه مما تعم به البلوىأن ال يك -2
 .ةاألصول العامأن ال يكون تخالفاً للقياس و  -3

غسله سبعاً إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليعمل احلنفية حبديث أيب هريرة: )وبناء على الشرط األول مل ي
هريرة  ، وذلك ألن الراوي وهو أبوء الذي ولغ فيه الكلب ثالث مراتقالوا بغسل اإلانو  ،ن ابلرتاب(إحداه

مه كناسخ للحديث بب يعل. فهذه املخالفة مل تكن إال بسإلانء الذي ولغ فيه الكلب ثالاثً اكتفى بغسل ا
 .حني أخذ غريه مبقتضى حديث السبع ، يفالذي رواه

 ؛يكون موافقاً لعمل أهل املدينة واملالكية اشرتطوا للعمل خبرب اآلحاد أن

 .ملسو هيلع هللا ىلصعملهم مبنزلة الرواية عن الرسول ألن -1
 .أحق أن يعمل هبا من رواية الفردرواية مجاعة وألن  -2
 ملسو هيلع هللا ىلص.ألن أهل املدينة أدرى الناس آبخر ما ورد عن النيب و  -3

ليس هلذا وطأ:  )ث قال اإلمام مالك يف املحي مل يعمل املالكية حبديث: )البيعان ابخليار مامل يتفرقا(، وهلذا
الوا قيف حني أن الشافعية واحلنابلة عملوا مبقتضى احلديث و  ،حد معروف وال أمر معمول به فيه( عندان

 .حسبإمنا اشرتطوا صحة احلديث فو  خبيار اجمللس ألهنم مل يشرتطوا يف احلديث ما اشرتطه املالكية،

 :االختالف يف القواعد األصولية السبب السادس:

ء والشروع يف ا اجملتهد نصب عينيه عند البداملناهج اليت يضعهلقواعد األصولية: األسس واخلطط و ملراد ابوا
ختالف يف . وهذا االاالستنباط، لكي يشيد علها صرح مذهبه ويكون ما يتوصل إليه مثرة ونتيجة هلا

 .بني الفقهاء القواعد األصولية من أهم أسباب االختالف
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 :ليةلة االختالف يف القواعد األصو ومن أمثبعضها العقل جعه اللغة، و واعد األصولية بعضها مر لقوا

 :يف حتديد معىن اللفظ املشرتك االختالف .1

ومن ذلك  ،ض الفقهاء مبعىن وأيخذ غريه مبعىن آخرمشرتكًا بني معنيني أو أكثر فيأخذ بع لفظ إذا ورد
فحملها احلنفية على احليض،  ،[228َثاَلثََة قُ ُروٍء(. ]البقرة: )َواْلُمطَلََّقاُت َيرَتَبَّْصَن أِبَنْ ُفِسِهنَّ قوله تعاىل: 

 .ومحلها املالكية والشافعية على الطهر

 :ل األمر على الوجوب أو على الندباالختالف يف مح .2

: )أومل ولو بشاة(. فذهب الظاهرية إىل وجوب ملسو هيلع هللا ىلصأوجب كثريًا من االختالف ومثال ذلك قوله وهذا
 جلمهور إىل أهنا مندوبة .، وذهب االوليمة يف النكاح

 االختالف يف محل النهى على التحرمي أو على الكراهية : .3

كفار فال هذا من ثياب ال إنعمرو ملا رآه يلبس ثوبني معصفرين: )لعبد هللا بن ملسو هيلع هللا ىلص ذلك قوله ومثال
لبسها كراهة  هنى عنملسو هيلع هللا ىلص ة لبس الثياب املعصفرة ألن النيب. فذهب مجهور الفقهاء إىل كراهيتلبسها(

 .حرميالت يف حني ذهب بعض العلماء إىل حترمي لبسها ألن النهي يقتضي ،عادات أهل الكفرل

 االختالف يف محل اللفظ على احلقيقة أو على اجملاز : .4

ب عليه كثري من ؟ خالف ترتزي فهل يكون كالمها مراداً أو الاملعىن اجملادار اللفظ بني املعىن احلقيقي و  إذا
ُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم مِ قوله تعاىل: ) الفقهية ومنهاالختالفات  َن اْلَغاِئِط َأْو َوِإْن ُكن ْ

  [.43اَلَمْسُتُم النِ َساَء فَ َلْم َتَُِدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيِ ًبا(. ]النساء: 

 ازي وهو اجلماع، أم، واملعىن اجملوهو املباشرةهل املراد به املعىن احلقيقي  (المستم)لفظ اختلف الفقهاء يف 
مبجرد  ءاملراد به املعىن اجملازي فقط . فذهب احلنفية إىل أن املراد به املعىن اجملازي فقط، فال ينتقض الوضو 

 ازي وقالوا ابنتقاضاجمل أن املراد به املعىن احلقيقي و . يف حني ذهب الشافعية إىلاملباشرة أو اللمس ابليد
 ابللمس . الوضوء

 يف القراءات يف القران الكرمي: : االختالفالسبب السابع

ثبت يف قوله )وأرجلكم(  [6: }َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ {. ]املائدة: فمن ذلك قوله تعاىل
 قراءاتن ابلنصب وابخلفض.
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هاء. ويف لى األيدي وبه قال مجهور الفقفه عابلنصب اقتضى غسل الرجلني لعط (كموأرجلَ )ففي قراءة 
 لى الرؤوس وبه قال بعض الفقهاء .اقتضى مسحهما لعطفه ع)وأرجِلكم(  ابخلفض قراءهتا

 : االختالف بسبب تعارض األدلة:السبب الثامن

قة  طريلتعارض، وقد اختلف الفقهاء واألصوليون يف، فالبد من دفع هذا اد تتعارض األدلة تعارضاً ظاهرايً ق
 :، فذهب اجلمهور إىل أنهالدفع

 يصار اجلمع بوجه مقبول كالتخصيص. .1
دمي النص قترجيح أحد الدليلني إما عن طريق السند أو عن طريق املنت بت وإن تعذر فيصار إىل .2

 الناهي على النص اآلمر.
 إذا عرف املتقدم من املتأخر. إن تعذر الرتجيح فيصار إىل النسخو  .3
 .ليلني ويعمل بدليل آخر أدىن رتبةيصار إىل إسقاط الداملتأخر املتقدم من وإن مل يعرف  .4

إىل النسخ إذا عرف املتقدم من املتأخر، وإال فالرتجيح وإال فاجلمع، وإال يصار  :وذهب احلنفية إىل أنه
 وقد ترتب على ذلك اختالف بني الفقهاء يف كثري من املسائل الفقهية. .فإسقاط الدليلني

  املقارن والفقه املذهيب:املقارنة بني الفقه 

 الفقه املذهيب الفقه املقارن
 ينظر إىل مذهب واحد. ينظر إىل عدة مذاهب يف املسألة الواحدة.

 يغلب عليه طرح الدليل على وجه التسليم. يغلب عليه املناقشة والرتجيح بني األدلة.
 ب.أغلب أحواله ملعرفة رأي املذه أغلب أحواله يكون على سبيل احلكاية .

يهتم ب : آراء أئمة االجتهاد ومقارنتها ومناقشتها 
 وصوال للراجح منها .

طريقة استنباط األحكام الشرعية من  يهتم ب :
أدلتها التفصيلية، مع اإلستعانة بعلمي أصول 

 الفقه وفقه الكتاب والسنة.
 تهد من حيث املوازنة والتقييم.موضوعه: آراء اجمل

فهو ملزم ابستعراض تختلف اآلراء واألدلة ومقاصدها 
 ومناقشتها وصوال للراجح منها.

 موضوعه: األحكام الشرعية.
فالفقيه غري ملزم بعرض اآلراء األخرى، إمنا 
يكتفي بعرض أدلته اخلاصة اليت التمس فيها 

 احلكم.
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   كتب الفقه املقارنأهم: 

 ت التالية:الفقه املقارن املؤلفا ملؤلفات يف كتب فقه االختالف اليت نطلق عليها اليوم اسممن أهم ا

 بن نصر املروزي .ال ،اختالف العلماء .1
 بن جرير الطربي .ال ،اختالف الفقهاء .2
 بكر بن املنذر . أليب ،اإلشراف على مذاهب العلماء .3
 دبوسي .ليب زيد األأتسيس النظر،  .4
 مد بن عبدالرمحن الدمشقي الشافعي.حم ،األئمة ة األمة يف اختالفرمح .5

 كتب يف املذهب احلنفي:

 .للكاساِن ،بدائع الصنائع .1
 .البن مهام ،فتح القدير .2
  .للسرخسي ،املبسوط .3

 كتب يف املذهب املالكي:

 .عبد الرب نالب التمهيد، .1
 االستذكار، البن عبد الرب. .2
 بداية اجملتهد، أليب الوليد بن رشد. .3

 لشافعي:كتب يف املذهب ا

 .لنووي، أليب زكراي ااجملموع شرح املهذب .1
 .للخطيب الشربيين ،مغين احملتاج .2
 لماوردي .احلاوي الكبري، ل .3

 كتب يف املذهب احلنبلي:

 .البن قدامة املقدسي املغين، .1
 املقدسي. البن قدامة ،الشرح الكبري .2
 الفروع، البن مفلح. .3
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 كتاب يف املذهب الظاهري:

 .احمللى، أليب حممد بن حزم -

 كتب معاصرة يف الفقه املقارن:

 الشرح املمتع، للشيخ ابن عثيمني. .1
 الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحيلي. .2
 حماضرات يف الفقه املقارن، حممد سعيد رمضان البوطي. .3
 نشوء املدارس الفقهية: 

صبح مسلكاً ت فيأخذها عنه غريه، ويتابعونه عليها، وبذلك ههي طريقة ينتهجها الفقياملدرسة الفقهية: 
 يعرفون هبا دون غريهم.

جري من وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتمتد إىل أوائل القرن الثاِن اهل عصر نشوء املدارس الفقهية يبدأ
 تقريباً، وهو حيتوي على فقه الصحابة وعلى فقه التابعني رضوان هللا عليهم مجيعاً.

 اخلصائص العامة لفقه الصحابة والتابعني:

 قه الصحابة :ف -أ

 الواقعية فال يبحثون إال عن أحكام ما يقع فعال . -1

 عدم التدوين : فالقضااي اليت اجتهد فيها الصحابة مل تدون بل تناقلها املسلمون شفاها . -2

 لرأي وبناء األحكام على أساس معرفة علة احلكم .عمل ابال -3

 والزلل يف الدين . لرأي حترج منه خوفا من اخلطأاب عملوكان مع هذا ال -4

وقوع اإلمجاع واتفاق اآلراء بسبب الشورى وعدم التفرق املذهيب والسياسي، خاصة يف عهد اخلليفتني  -5
 أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما .

عرف الصحابة من النوازل ما مل يعرفه عصر البعثة؛ النتشار اإلسالم ودخول أمم كثرية فيه، فكانت  -6
 هاداهتم كاحلديث املسند إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .أقوال الصحابة يف اجت
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مل يكن الصحابة يف اجتهاداهتم يعتمدون على قواعد أصولية مدونة بل كانت هذه القواعد ملكة  -7
فطرية عندهم لقرب عهدهم ابلرسول صلى هللا عليه وسلم وسالمة لساهنم من اللحن، وألن وضع احلديث 

 .مل يكن معروفا بينهم 

 :عنيفقه التاب -ب 

 منتصف القرن األول، وينتهي يف أوائل القرن الثاِن. يبدأ هذا العصر يف حنو

 أهم مالحمه :

انتشار اإلسالم وظهور الكثري من املشكالت اليت حتتاج إىل كثرة االجتهادات واآلراء يف تختلف أبواب  -1
 الفقه .

فرق الصحابة ذن ابلتفرق يف األمصار وتواإل  عنهلفتوحات اإلسالمية يف زمن عثمان رضي هللانتيجة ل -2
هل  أاألحاديث يف مصر دون آخر وتشبث  املعرفون ابلسنة وأخذهم ابلرأي جنم عن هذا االنتشار انتشار

 من نزل عندهم من الصحابة ألهنم وثقوا به وخربوا سريته. ىكل قطر بفتاو 

 رقعة الدولة . شيوع احلديث لكثرة املشكالت النامجة من كثرة اتساع -3

 ظهور الوضع يف السنة . -4

 منو الفقه يف عصرهم منو عظيم ومجع بني االتباع والتجديد . -5

 استقالل علم الفقه يف عصرهم . -6

 :يف عصر التابعني املدارس الفقهية

ا تعددت االَتاهات الفقهية يف عصر التابعني، ونشأت مدارس فقهية هلا مساهتا اخلاصة تعكس آراء أصحاهب
 وأفكارهم السياسية، ومن تلك املدرس:

 مدرسة أهل احلديث: -1

هي أسبق املدارس الفقهية يف الظهور، واشتهرت أبهنا مدرسة املدينة أو مدرسة احلديث ألخذها ابآلاثر 
 .ابلرأي إال عند عدم وجود نص أو فتوى لصحايب يف املسألة، ومل أتخذ وكبار الصحابةملسو هيلع هللا ىلص عن الرسول

 إىل تدوين السنة النبوية. كان هلا فضل السبق
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 :)الفقهاء السبعة( يف هذه املدرسة سبعة من الفقهاءاشتهر 

 سعيد بن املسيب )أهم فقهائها، وإمام مدرسة املدينة يف عصر التابعني(. .1
 عروة بن الزبري. .2
 أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث. .3
 أيب بكر. القاسم بن حممد بن .4
 مسعود. عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن .5
 خارجة بن زيد بن اثبت. .6
 يسار. سليمان بن .7

 :سباب وقوفهم عند النصوص يرجع اىلأ

 ؛ لكون املدينة مهد السنة .كثرة ما بيدهم من اآلاثر -1
 ندرة ما يعرض هلم من احلوادث، فقد كانت حياهتم بسيطة مل تتأثر ابحلضارات . -2
 ة واقعية .كراهيتهم لكثرة السؤال وفرض املسائل فاحلكم يبىن على قضي -3
د هللا بن عمر عبو  ،أتثر أتباع هذه املدرسة ابملنهج الذي عليه علماء الصحابة كزيد بن اثبت -4

 .رضي هللا عنه
 :مدرسة أهل الرأي -2

املراد ابلرأي: العلم ابلشيء على سبيل الظن واالعتقاد، وخصه الفقهاء ابلنظر يف الوقائع اليت مل يرد فيها 
 نص.

 الذين أكثروا من استعمال الرأي والقياس يف بيان األحكام الشرعية. واملراد أبهل الرأي: هم 

، خلطابا وتنسب هذه املدرسة إىل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه الذي أتثر أبمري املؤمنني عمر بن
 سنة. 13وأقام ابلكوفة 

، وشريح س النخعيإبراهيم النخعي )إمام مدرسة أهل الرأي(، وعلقمة بن قيوقد اشتهر يف مدرسة الرأي  
 .بن احلارث، واحلارث األعور
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ى أصول يت علن مشتملة على مصاحل راجعة للعباد، وأهنا بوهم يرون أن أحكام الشرع معقولة املعىن 
 ،كام ألجلهاملصاحل اليت شرعت األحعلل ضابطة لتلك املصاحل، فكانوا يبحثون عن تلك العلل واحمكمة و 

 .وعدما ون احلكم دائرا معها وجوداوجيعل

 : إىل ل الرأي عند هذه املدرسةعماإوتعود أسباب 

، حيث اعتمدوا على يث واآلاثر كاليت عند أهل احلجازمل يكن لدى أهلها ثروة من األحاد .1
 .هم الذين بلغوا ثالمثائة صحايبمروايت شيوخهم من الصحابة رضي هللا عن

 فرق املختلفة .راق عامة لكثرة الشيوع الوضع يف احلديث يف الكوفة ويف الع .2
 رة قدتمة وتقاليد وتيارات فكرية.أن احلياة يف الكوفة معقدة غري بسيطة ،لوجود حضا .3
حكام وهو ، بل كانوا يفرضون املسائل ويستخرجون األء العراق يتهيبون االفتاء ابلرأيمل يكن فقها .4

 ما يسمى ابلفقه التقديري.

 ، ويتبني لنا أن املدرستني غريالسنة واجلماعةومدرسة أهل احلديث ومدرسة أهل الرأي هي مدارس أهل 
متقابلتني، وأوجه االلتقاء بينهما أكثر من أوجه االختالف؛ وذلك ألن كلتا املدرستني تعتمدان على القرآن 

 .احلكم على تعرفالواحلديث يف 

ه، أو ل فاالختالف بني املدرستني مل يكن مرده إىل استعمال أهل املدينة للحديث وإمهال أهل العراق
استعمال الرأي يف العراق وَتنب أهل احلجاز له، فالرأي كان موجودًا عند اجلميع وإن تفاوتت درجة 

 األخذ به، والنصوص واآلاثر أيخذ هبا أهل العراق كما أيخذ هبا أهل املدينة.

  يف البيئة والعرف.اً مل يكن اختالفاً يف التشريع بقدر ما كان اختالفاً يف التلقي وتنوعاً يف األساتذة وتباين 

 وهم الفرقة اليت خرجت على علي رضي هللا عنه بعد التحكيم. مدرسة اخلوارج:  -3
دة فرق، ع وهم الفرقة الذين أقروا إبمامة علي رضي هللا عنه، وتفرقوا بعده إىل مدرسة الشيعة: -4

 منها الزيدية واإلمامية.
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 وجز عن املذاهب الفقهيةم: 

 :أوال: تعريف املذهب

 وتطلق على معنيني مها: ،أصل املادة ذهب :لغة هباملذ

 حلسن والنضارة يقال: ذهب الشيء وأذهبه: إذا طاله ابلذهب .أ / ا

  وذهوابً ومذهباً إذ مضى وسار ب / املضي والسري واملرور يقال: ذهب فالن ذهاابً 

هب اية كقولك: كذو كن، وقد يكون جمازاً أوالذهاب إما أن يكون حقيقه كقولك: ذهب حممد إىل املسجد
 أو فالن يذهب إىل قول أيب حنيفة، أي أيخذ به . .عل ي الدرس: إذا نسيته

 أي حسن الطريقة أو قبيحها. ،يقال: فالن حسن املذهب أو قبيحه. فطالقة على الطريقإومنه: 

 ىل اختيار مجلةإ دىي الذي سلكه ففيه جمتهد واختص به، وأاملنهج الفقه هو املذهب يف االصطالح:
 من األحكام يف علم الفروع .

ختص به اجملتهد من األحكام الشرعية الفرعية االجتهادية املستفادة من هو ما اتعريف املذهب عرفا: 
 األدلة الظنية .

املسائل اإلجتهادية ما خرجه علماء املذاهب بناء على قواعدهم وأصوهلم وما نص عليه األئمة  -
 اجملتهدون.

 الداللة. يلها ظين الثبوت أو ظينت مذهبا ألحد دون غريه وإن كان دلاملسائل املتفق عليها ليس -
 ، متفق على حترتمه ودليله خرب آحاد.نكاح املرأة على عمتها أو خالتها :مثال

مث إن مسائل الفروع ليست كلها مما يصح أن يدخل يف إطار ما يسمى " املذهب الفقهي "  -
 ت، مثل: وجوب الصالة، وعددها ال يصح أن تنسبفاألحكام اليت أدلتها قطعية الداللة والثبو 

 إىل مذهب معني.
 مجملال الذي يعمل فيه اجملتهد هو األحكام الشرعية والفرعية فال عمل للمذهب يف األحكاا -

؛ ألن فقهاء املذاهب السنية كلهم اتباع منهج واحد يف االعتقاد األصولية وال أصول الدين
يف  احدة واختلفوافالصحابة كلهم على طريقة و اعة، م هي مذهب أهل السنة واجلموعقيدهت

 مسائل الفروع .
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 :املذاهب الفقهية واألصول اليت قامت عليهااثنياً: 

 :مذهب احلنفية -1

وامام  ،ه التقديريوالفق ،زعيم أهل الرأي ،كنيته أبو حنيفة  ،هو النعمان بن اثبت الكويف صاحب املذهب:
 القياسيني.

 كوفة .ابل ه  80 عامولد  مولده:

 كتاب الفقه األكرب وكتاب املسند.  مؤلفاته:

 :من شيوخه

 الفقهاء واملفسرين، لعل أشهرهم:تلقى العلم عن كثري من العلماء و 

 ، الذي تلقى فقهه عن النخعي والشعيب اللذين أخذا عمن تلقى من عبدهللاشيخه محاد بن أيب سليمان 
 بن مسعود، وعلي بن أيب طالب .

بن رابح الذي تلقى علم ابن عباس وعلم انفع موىل ابن عمر مما حيمل من علم عمر كما أخذ عن عطاء 
 مام الباقر وابنه جعفر الصادق .، واإله، كما اتصل ابإلمام زيد بن عليوابن

 من تالميذه:

 ملذهب ونشره:من أشهر تالميذه الذين هلم الفضل يف تدوين ا

لى ع اب أيب حنيفة، وأول من عملواأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أحفظ أصح .1
اء أثر كبري كان لتوليه القضهل الرأي وأهل احلديث،  دعم آرائهم ابحلديث وهبذا مجع بني طريقة أ

 املذهب احلنفي، له كتب كثرية. يف انتشار
مل  ،الشيباِن، مجع إىل فقه الرأي فقه احلديث، تلقى احلديث عن اإلمام مالكحممد بن احلسن  .2

ب  ىل القضاء له كتتو  ،يد أيب حنيفة إال لفرتة قصرية واستكمل على يد أيب يوسفيتتلمذ على 
تسمى كتب ظاهر الرواية، وهي: املبسوط والزايدات، واجلامع الكبري واجلامع الصغري، والسري كثرية 

 الكبري والسري الصغري.
إما ابلتواتر أو  هومسيت بكتب ظاهر الرواية؛ ألهنا رويت عن الثقات من تالميذه، فهي اثبتة عن

 ابلشهرة.
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 ه .151تويف اإلمام أبو حنيفة عام  وفاته:

 ألصول الفقهية ملذهب احلنفية:ا

الكتاب والسنة، أقوال الصحابة، اإلمجاع، القياس،  :هي ،ب احلنفية سبعةاألصول الفقهية ملذه
 االستحسان والعرف.

ر الصحاح عنه اثواآلملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا فبسنة، فما مل أجد آخذ بكتاب هللافقد نقل عن أيب حنيفة قوله: "
يه وسلم ، فإن مل أجد يف كتاب هللا وال سنة رسول هللا صلى هللا عليدي الثقات عن الثقاتاليت فشت يف أ
وال اخرج من قوهلم اِل قول  ،خذ بقول من شئت منهم وادع من شئت منهم، آصحابهأخذت بقول أ

راهيم والشعيب وابن سريين واحلسن وعطاء وسعيد بن املسيب بر أو جاء إىل إم، فأما إذا انتهى األغريهم
 ."فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدواوعدد رجاال 

 :مذهب املالكية -2

 : أبو عبدهللا.كنيته  ،هو مالك بن أنس بن مالكاحب املذهب: ص

 ه  . 93 عامولد يف املدينة املنورة  مولده:

 املوطأ، واملدونة. مؤلفاته:

  :من شيوخه

 من أمههم: ،واحملدثني العلم عن كثري من العلماء والفقهاء واملفسرينتلقى 

 ، والرد على أهل األهواء . عبد الرمحن بن هرمز، أخذ عنه علم اختالف الناس .1
 ، أخذ عنه ما أفىت به يف املسائل اليت سئل عنها . انفع موىل ابن عمر .2
 حممد بن مسلم الزهري، أخذ عنه علم احلديث.  .3
 . نيقه املأثور عن الصحابة والتابعوالف ، بن ذكوان أخذ عنه علم احلديثعبد هللا، أبو الزاند .4
 ، أخذ عنه فقه الرأي . ربيعة بن عبد الرمحن .5
 جعفر الصادق . .6

 :ن تالميذهم

 من أشهرهم : ،يعرف ألحد من األئمة رواة كرواتهال 
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 نشر فقهه يف مصر واملغرب.  ،عبد هللا بن وهب .1
 له أثره يف تدوين مذهبه. لقاسم،عبد الرمحن بن ا .2
 أشهب العامري أحد رواة فقهه.  .3

 ه .179تويف اإلمام مالك عام  وفاته:

 األصول الفقهية ملذهب املالكية:

القرآن والسنة، واإلمجاع، إمجاع أهل املدينة، القياس، قول الصحايب، املصلحة املرسلة، العرف والعادة، سد 
 واالستحسان .، الذرائع، االستصحاب

 . د العمل خبرب الواحد، مبا إذا كان موافقاً لعمل أهل املدينةيقي

 :مذهب الشافعية -3

 ، كنيته : أبو عبدهللا .هو حممد بن إدريس بن شافعاحب املذهب: ص

  .بغزة ه 151 ولد عام مولده:

 الرسالة، األم. مؤلفاته:

 شيوخه:من 

ما  واختلفت مناهجهم، وانل خرياحلديث عن شيوخ تباعدت أماكنهم، اإلمام الشافعي الفقه و تلقى 
ليمن، كة، واملدينة، واخذ من شيوخ مبب األخذ، وترك ما يراه واجب الرد، فقد أعندهم، فأخذ ما يراه واج

 والعراق من أشهرهم:

 خالد بن مسلم الزجني. .1
 سفيان بن عيينة. .2
 مالك بن أنس املالكي. .3
 مطرف بن مازن. .4
 وكيع بن اجلراح. .5
 .حممد بن احلسن .6
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 ه:ن تالميذم

لعراق ملذهبه تالميذ ابلإلمام الشافعي تالميذ كثريون، وقد هيأ له ذلك تنقله بني األمصار ، فكان له 
 والزعفراِن، والكرابيسي. ،أمحد بن حنبل، وأبو ثور وهم: ،القدمي

 رملة بن حيىي بنوح من أشهرهم: البويطي، املزِن، الربيع املرادي، ذ مبصر رووا عنه مذهبه اجلديد،وتالمي
 لربيع بن سليمان بن داود اجليزي.، وحممد بن عبد هللا بن احلكم، واحرملة

وكان له تالميذ مبكة ومن  أشهرهم: أبو بكر احلميدي، وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد العباسي بن عثمان 
 بن شافع املطليب، وأبو الوليد موسى بن أيب اجلارود.

 ه  .214تويف اإلمام الشافعي عام  وفاته:

 الشافعي :صول الفقهية ملذهب األ

اب اختالف أصحعند لفه ، و ، واإلمجاع، وقول بعض الصحابة مما ال يعلم أن أحدًا خاالقرآن، والسنة
 ، والقياس.ذ مبا هو أقرب إىل الكتاب والسنة أو يرجحه قياسفيؤخملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

يه ام راو د  وكان أيخذ به مافدافع عن خرب الواحد دفاعًا قوايً  ،مد على السنة الصحيحة بعد القرآناعت
 تضح يف تغري اجتهاده ملا نزل مصر.، كما أنه أيخذ ابلعرف مما يعداًل، ولذلك مسي بناصر السنة

 خذ ابالستحسان واملصاحل املرسلة.وال أي

 مذهب احلنابلة: -4

 .بن هالل الشيباِن هو أمحد بن حممد بن حنبلاحب املذهب: ص

 .ه  ببغداد164 ولد عام مولده:

 ، العلل ومعرفة الرجال، فضائل الصحابة.لفاته: املسندمؤ 

 من شيوخه:

 لإلمام شيوخ كثريون تلقى احلديث والفقه منهم : 

 يان بن عيينة.سف .1
 .جرير بن عبد احلميد .2
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 أبو داود الطيالسي. .3
 حممد بن إدريس الشافعي. .4
 هشيم بن بشري. .5

 ن تالميذه:م

عملوا على وا علمه، و ، دونث، ومنهم من نقل عنه الفقهالتالميذ منهم من نقل عنه احلديلإلمام كثري من 
 نشر مذهبه. من أشهرهم :

بق فيه علم توىل القضاء وط، لي: إنه راوي الفقه احلنبصاحل بن أمحد بن حنبل، قال عنه اخلالل .1
 أبيه.

 .هتم ابحلديث فروى املسند عن أبيه، اعبدهللا بن أمحد بن حنبل .2
 .أبو بكر األثرم .3
 ِن .عبدامللك امليمو  .4
 حرب بن امساعيل الكرماِن . .5

 ه .241تويف اإلمام أمحد عام  وفاته: 

 ة:بلاحنللاألصول الفقهية 

 :م أمحد مبنية على مخسة أصول هينص ابن القيم رمحه هللا أن فتاوى اإلما

 .د النص أفىت مبوجبهص . فإذا وجأواًل: النصو 

 م فيه تخالف .اثنياً: ما أفىت به الصحابة رضي هللا عنهم وال يعلم هل

 ،مل خيرج عن أقواهلمو  ختري من قوهلم أقربه إىل الكتاب والسنة، اثلثاً : إذا اختلف الصحابة رضي هللا عنهم
 كى اخلالف فيها، ومل جيزم بقول .يتبني له موافقة أحد األقوال ح مل فإن

س املراد قياس، ولي، وهو الذي رجحه على الالرابع: األخذ ابملرسل والضعيف، إذا مل يكن شيء يدفعه
يم الصحيح ل قس، بيهاابلضعيف عنده الباطل أو املنكر وال ما يف روايته متهم حبيث ال يسوغ الذهاب إل

 وقسم من أقسام احلسن .

 والشافعي األخذ هبذا األصل.وقد نسب ابن القيم إىل األئمة أيب حنيفة ومالك 
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رسل ، وال أثر مرضي هللا عنهم أو واحد منهم أو قول للصحابة ،اخلامس: إعمال القياس إن مل يوجد نص
  ابالستصحاب واملصاحل والذرائع. أو ضعيف كما نسب إليه بعض األصوليني العمل

 أو بعد موهتم بقليل أوكثري. سواء  مبوت أصحاهبا، مذاهب فقهية مندرسة:

 من هذه املذاهب:

 :مذهب الظاهرية -1

وقد  ،ول ابلرأي ومجيع ما يندرج فيهوعدم الق ،هب بذلك ألخذه بظواهر النصوص فقطمسي هذا املذ
 انتشر هذا املذهب مث اندثر شيئاً فشيئاً يف القرن الثامن اهلجري.

 هاِنفداود بن علي األص صاحب املذهب:

 .ه  200 : ولد عاممولده

استقل مبذهب خاص يقوم على األخذ بظواهر الكتاب والسنة  الشافعي مث كان يف أول أمره من أتباع
 األخذ ابلقياس وال أبي وجه من وجوه الرأي. وعدم

 ه . 270تويف عام  وفاته:

 : نتسب إىل هذا املذهباأبرز من 

اعتنق هذا املذهب ونصره ودافع عنه ووضع ه  يف قرطبة،  384ولد عام  علي بن أمحد بن سعيد بن حزم،
له، وألف يف  على املخالفنييف الفقه، وذكر فيه آراء املذهب ورد  أصوله وألف كتابه الشهري )احمللى(

األصول: اإلحكام يف أصول األحكام، وهو بيان ألصول املذهب الظاهري ورد على املخالفني مع ذكر 
 ه  . 456األدلة وسوق اجلدال والنقاش، تويف رمحه هللا عام 

 :الفقهية للظاهريةصول األ

 نصوص الكتاب والسنة مث اإلمجاع وال شيء غري ذلك.

محه هللا: )األصول اليت ال يعرف شيء من الشارع إال منها أربعة وهي: القرآن الكرمي، يقول ابن حزم ر 
الذي هو عن هللا تعاىل مما صح منه عليه الصالة والسالم، ونقله الثقات، أو ملسو هيلع هللا ىلص ونص كالم رسول هللا

 التواتر، وإمجاع مجيع علماء األمة، ودليل منها ال حيتمل إال وجهاً واحداً(.
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 . من أتباع مدرسة احلديث.ه (157)ت  ابلشام األوزاعي مذهب اإلمام  -2
 احلديث مل يبق مذهبه لقلة أتباعه. . من فقهاءه (161)ت  ابلكوفة مذهب سفيان الثوري  -3
 ولعدم تدوين مذهبه. ،. مل يبق مذهبه لقلة أتباعهه (175)ت  مبصر الليث بن سعد  -4
 ،نهمألحد م ر مقلداً العراق ومل يص الك والشافعي وأهلم . تلقى فقهه (310)ت  جرير الطربي -5

ة اليتقيد إال ابلدليل. كان له أتباع وانتهى مذهبه بعد وفاته مبد ،بل استقل مبذهب خاص به
 من كتبه: تفسري الطربي: بني فيه آراءه وآراء غريه من املذاهب الفقهية املندرسة.  وجيزة.
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 املسائل الفقهية

 مسألة النية يف الوضوء -1

 نواك هللا خبري أي قصدك به. يقال: ،والعزم القصد لغة:: النيةتعريف 

 انبعاث القلب حنو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حااًل أو مآاًل.: للنية املعىن العام

 .هي عزم القلب على فعل العبادة تقراًب إىل هللا تعاىل: للنية املعىن اخلاص

 واحلسن والنظافة.ارة ضأي: الن من الوضاءة لغة: :تعريف الوضوء

 على وجه تخصوص على األعضاء األربعة. طهور ماءاستعمال  شرعاً:

 حترير حمل النزاع:

 املقاصد، واختلفوا يف الوسائل.اتفق الفقهاء على اشرتاط النية يف 

يَن ُحنَ َفاءَ  تُخْلِ اَّللََّ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا ) العبادات لقوله تعاىل:فاتفقوا على اشرتاط النية يف   (.ِصنَي َلُه الدِ 
 .لنيات(اب )إمنا األعمال :صلى هللا عليه وسلم ، ولقوله[5]البينة: 

 واختلفوا بعد ذلك يف اشرتاط النية يف الوضوء.

 سبب اخلالف يف املسألة:

هو تردد الوضوء بني كونه عبادة حمضة غري معقولة املعىن وإمنا يقصد به القربة هلل تعاىل كالصالة وغريها، 
 .بادة معقولة املعىن كغسل النجاسةوبني كونه ع

 .والوضوء فيه شبه ابلعبادتني، ولذلك وقع اخلالف فيه وذلك أنه جيمع عبادة ونظافة 

 اء يف املسألة:الفقهأقوال 

 على قولني: لوضوءافقهاء يف اشرتاط النية يف اختلف ال

 .املالكية والشافعية واحلنابلة منوهو قول اجلمهور  وجوب النية يف الوضوء، القول األول:

 .ةوهو قول احلنفي عدم وجوب النية يف الوضوء، القول الثاين:
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 :واملناقشة األدلة

 لقول األول: )القائلني ابلوجوب(:أدلة ا

 ب والسنة والقياستدلوا من الكتااس

  من الكتاب: -أ
يَن ُحنَ َفاءَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ تُخْلِ ) قوله تعاىل: -1  [5]البينة:  .(ِصنَي َلُه الدِ 

اإلخالص عمل القلب وهو النية، واألمر به يقتضي الوجوب، فيجب إخالص النية يف كل  وجه الداللة:
 هارة فالبد هلا من نية.عبادة أمران هبا، وحنن أمران ابلط

ْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيكُ ) قوله تعاىل: -2
 [6]املائدة:  (.ْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَ 

 وهذا هو معىن النية. ،لصالةقصد اية فاغسلوا وجوهكم لعىن اآلأن م وجه الداللة:

 من السنة: -ب
 عمال ابلنيات(.)إمنا األ :ى هللا عليه وسلمصلقوله  -3

ملقصود ن الصورة قد توجد بال نية لكن األ فال يكون املراد صورة العمل، إمنا( لفظ للحصر،) :جه الداللةو 
 ن حكم العمل ال يثبت إال ابلنية.أ

 .نفى احلديث أن يكون عمل شرعي بدون نيةكل أمرىء ما نوى(: وقوله: )وإمنا ل

األحاديث الكثرية الواردة يف فضل الطهارة والوضوء والغسل، كقوله صلى هللا عليه وسلم:  -4
)الطهور شطر اإلتمان( وقوله: )أال أدلكم على ما تمحو هللا به اخلطااي ويرفع الدرجات؟ قالوا: 

الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بلى اي رسول هللا. قال: إسباغ 
 بعد الصالة فذلكم الرابط(.

أن الوضوء ال يكون إال عبادة، لورود الثواب لفاعله مطلقًا وكل ما هذا شأنه فهو عبادة  وجه الداللة:
 يفتقر إىل نية شرعية.
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 القياس:من  -ج  

 يمم.تصح بال نية كالتالصالة فلم ا أهنا طهارة من حدث تستباح هب -5

أن شرط القياس أن ال يكون شرعية حكم األصل متأخره عن حكم الفرع وإال لثبت  :احلنفية اعرتاض
ذ كيف يقاس ، إضوء فال يقاس الوضوء على التيممعن الو  ةوشرعية التيمم متأخر  حكم الفرع بال دليل،

 .األصل على الفرع

نه هو بدل عنه، فال تمنع أخذ حكم املبدل من حكم بدله أل أن التيمم ليس فرعاً للوضوء بل :الرد عليه
 فالوضوء أوىل. –إذ هو يف بعض أعضاء الوضوء  –إذا افتقر التيمم إىل النية مع أنه خفيف 

 أدلة القول الثاين: )القائلني بعدم الوجوب(

 من الكتاب والسنة والقياس.استدلوا 

 من الكتاب: -أ
َيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيدِ اَيأَي َُّها الَِّذيقوله تعاىل: ) -1

 .[6]املائدة:  (.ْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَ 

قييد املطلق إال وز ت، وال جيابلوضوء وليس فيها أمر ابلنية للوضوء مطلق أن اآلية فيها أمر وجه الداللة:
 بدليل.

استداللكم هذا غري صحيح، بل اآلية دليل على وجوب النية فقوله تعاىل: )إذا قمتم إىل الصالة( : اعرتاض
 أي: نويتم القيام للصالة فاغسلوا وجوهكم.

 من السنة: -ب

ث ك ثال)إمنا يكفيك أن حتثي على رأس رضي هللا عنها:ى هللا عليه وسلم ألم سلمة صلقوله  -2
 .حثيات من ماء مث تفيضي عليك املاء فإذا أنت قد طهرت(

 ومل أيمرها ابلنية. بني هلا كيفية االغتسالى هللا عليه وسلم صلأن النيب  وجه الداللة:

فائر فقط عند االغتسال هل هو واجب أم ال؟ ضث إمنا كان سؤااًل عن حكم نقض الاحلدي: اعرتاض
 النية من قواعد الكتاب والسنة. وليس فيه تعرض للنية، وقد عرف وجوب
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 من القياس: -ج   

 ع فلم َتب هلا النية كإزالة النجاسة.أهنا طهارة مبائ -3

فهم قاسوا الوضوء على إزالة النجاسة بكوهنما طهارة مبائع لكون إزالة النجاسة من ابب الرتوك فال تفتقر 
 .ية مثل طهارة احلدثإىل ن

اسة غري صحيح، ألن إزالة النجاسة من ابب الرتوك فلم تفتقر إىل قياس الوضوء على إزالة النج :اعرتاض
، والوضوء من ابب األوامر؛ حيث أوجب هللاُ على عباده أن يتطهروا من اخلبث، كما يتطهرون نية كرتك الزان

 .من احلدث، فال تكفي صورهُتا لتحصيل العبادة، بل ال بد فيها من النية

 ه النية كسرت العورة.شرط للصالة فلم َتب ل الوضوء أن  -4

 ن سرت العورة وإن كان شرطًا إال أنهوذلك أل أن قياس الوضوء على سرت العورة غري صحيح، :اعرتاض
أهل  عورة من ليس مبكلف وال منصيانة عن العيون وهلذا جيب سرت ليس عبادة حمضة بل املراد منه ال

 رت عورته.الصالة والعبادة كمجنون وصيب ال تميز فإنه جيب على وليه س

لو  ف نقطع حيضها حيل لزوجها املسلم وطؤها ابإلمجاع إذا اغتسلت،أن الذمية اليت ا قالوا: -5
 ن النية ال تصح منها.أل ،النية يف الوضوء واجبة مل حتل لهكانت 

 أسلمت، وليس هلا أن تصلي بتلك الطهارة إذا ال يصح طهارة يف حق هللا تعاىل، اغتسال الذمية :اعرتاض
 الكتابية. تعذر وطءلبه  إذا مل نقلف ،ح يف حق الزوج الوطء للضرورةوإمنا يص
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 الراجح:

 ة يف الوضوء وذلك:الذي يرتجح وهللا أعلم هو قول اجلمهور القائلني بوجوب الني

 لقوة أدلتهم وسالمتها عن املعارض. -1
وء إما أن لوضفهو حينما أييت أبفعال ا أنه ال يتصور أن يكون هناك عمل من عاقل بغري نية، -2

غريه فإن كان انوايً للوضوء يسقط به التكليف وإن كان انوايً ل يكون انوايً للوضوء أو انوايً لغريه،
  يتوضأ(.صالة أحدكم إذا أحدث حىت: )اليقبل هللا صل هللا عليه وسلم ال تصح به الصالة لقوله

ما قلنا فيه شبه بني  النية والوضوء كاملعىن ال تفتقر إىلواملعقولة  أن العبادة احملضة تفتقر إىل نية، -3
ألقوى هو كونه عبادة وا ،ظافة فال بد أن يلحق ابألقوى شبهاً العبادتني فهو جيمع بني العبادة والن

 ..وهللا أعلم.النصوص الدالة على ثواب الوضوء لعموم
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 املسح على اجلورب -2

 ضد الغسل. لغًة: تعريف املسح:

 سح فالن احلائط: أي مر بيده عليه.وفيه: م ء،إمرار اليد على الشي :اصطالحاً 

 رجل ويغطي الكعبني من قطن وحنوه.هو اسم لكل مايلبس يف ال اجلورب:تعريف 

 رق بني اجلورب واخلف:الف

ما يصنع من جلود اإلبل أو البقر وحنوها، وجيعل على قدر القدم، وجيعل له موطئ كالنعل، وجيعل  اخلف:
 أصل النعل، مث بعد ذلك جيعل له مدخل تدخل معه القدم، مث يعقد علىله غطاء تربط فيه وخترج يف 

 لبس للتدفئة، وللوقاية من الربد.الساق، وي

صل ما ينسج من الصوف ويفصل على قدر القدم إىل الساق ويثبت بنفسه وال ينعطف األ يف اجلورب:
ب وال خيرقها املطر صتن وت الشعر اليتوة نسجه يشبه بيوال ينكسر ملتنه وغلظته وال خيرقه املاء يف العادة لق

 لغلظها تمكن املشي هبا بدون نعل.حىت أهنا 

 رير حمل النزاع:حت

  .ادينيجلوربني العواختلفوا يف حكم املسح على ا ،فنياتفق الفقهاء على جواز املسح على اخل

 سبب اخلالف يف املسألة:

 ني والنعلني.يه وسلم أنه مسح على اجلورباختالفهم يف حجية اآلاثر الواردة عن النيب صلى هللا عل -1
 ى حملها.تعد يقاس عليها وال تال (عبادة) أم هو رخصةاختالفهم هل يقاس على اخلف غريه؟  -2

فمن مل يصح عنده احلديث أو مل يبلغه ومل يرى صحة القياس على اخلف قصر املسح عليه، ومن صح 
 اجلوربني.عنده األثر أو جوز القياس على اخلف أجاز املسح على 

 أقوال الفقهاء يف املسألة:

 اختلف الفقهاء يف حكم املسح على اجلورب على قولني:

 .عيفة والشافرواية عن أبو حنيو  وبه قال املالكية ،املسح على اجلوربني الجيوز ول:القول األ
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افعية شوبه قال احلنابلة والظاهرية والصحيح من مذهب ال ،املسح على اجلوربني جيوز :القول الثاين
 وابن عباس. رن عم، وروي عن كثري من الصحابة منهم ابأبو حنيفة ، وإليه رجعوالصاحبان من احلنفية

 األدلة واملناقشة:

 (: بعدم اجلوازأدلة القول األول )القائلني

 استدلوا من السنة ومن القياس:

 من السنة:   -أ

 .فنيأن الرسول صلى هللا عليه وسلم توضأ ومسح على اخل

 ملسح على اخلفني، وهو رخصة فال يدل احلديث على ا الداللة: وجه

قياس اجلوربني على النعلني، جبامع أن كاًل منهما ال يسمى خفاً، والنعالن ال جيوز  من القياس: -ب
 ال جيوز املسح عليهما. ا ابالتفاق، إذا كذلك اجلورابنمليهاملسح ع

ذا ل الفرض خبالف اجلورب فهو يسرته، وهيسرت حمهذا قياس مع الفارق، حيث أن النعل ال : اعرتاض
 قياس يف مقابلة النص.

 :( ابجلوازأدلة القول الثاين: )القائلني

 استدلوا من السنة واألثر والقياس.

   :من السنة -أ
وربني والنعلني. اجل توضأ ومسح علىى هللا عليه وسلم صلأن الرسول  رضي هللا عنه حديث املغرية -1

 يث حسن صحيح .: هذا حدقال الرتمذي

جواز املسح على اجلوربني فقط دون النعلني ألن املسح عليهما كان ى عليدل احلديث  وجه الداللة:
 تبعاً ال قصداً 

 :ابعرتاضني اعرتض على هذا الدليل

 :أبن راوي احلديث خالف الثقات الذين قالوا أن حديث املغرية أن النيب صلى  من جهة السند
 اخلفني.هللا عليه وسلم مسح على 
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بتصحيح من صححه، والراوي من رجال البخاري يف صحيحه وتخالفة غريه له ال  عورض هذاالرد عليه: 
 . تقدح يف السند

 :ال يصلح ف اجلورب املنعل ال على اجلورب يف ذاتهلو صح احلديث حلمل على  من جهة الداللة
 .االستدالل به

 ل على خالفه، وعليه فاملراد اجلورب لذاته.محل احلديث على ظاهره أوىل من من احلمالرد عليه: 

  ر:من اآلث -ب

 علي وعمار وابن مسعود وأنس ما روي من إابحة املسح على اجلوربني عن تسعة من الصحابة: -2
وابن عمر ومجاعة من مشاهري التابعني كعطاء واحلسن البصري وسعيد بن املسيب وغريهم ومل 

 .ح عليهما كان معلوم اجلواز، وهذا يدل على أن املسينكر عليهم أحد

  من القياس: -ج   

تمكن  ،لفرضساتر حملل او  قياس اجلوربني على اخلفني جبامع أن كال منهما يلبس يف الرجلني، -3
 .املشي فيه عادة، واخلفان جيوز املسح عليهما اتفاقاً، فكذا اجلورابن قياساً 

 ض:ااعرت 

 اسداً.لرخصة ال تتعدى حملها فيكون القياس فال يصح هذا القياس، ألنه قياس يف حمل الرخصة، وا -

 الرد عليه: 

 جواز املسح على اخلفني ليس لصورته بل ملعناه، وهو رفع احلرج يف النزع املتكرر عند كل وضوء. -1
هذا القياس من ابب داللة النص املقيد جبواز املسح على كل ساتر حملل الفرض من الرجل دفعاً  -2

 للحرج واملشقة.

 ى اجلوربني:شروط املسح عل

 أن يلبس على طهارة كاملة. .1
 أن تمسح عليه يف احلدث األصغر دون األكرب. .2
 أن يسرت حمل الفرض وهو كل القدمني إىل الكعبني. .3
 أن يثبت على القدم بنفسه من غري رابط. .4
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 أن يكون مباحاً، فال تمسح على املغصوب، وال على ما كان غالبه حريراً ابلنسبة للرجال. .5
 افاً يرى ماحتته.أن ال يكون شف .6

 الراجح:

 يهما سواء كانت جملدة أو مل تكن، لعدة اعتبارات:جواز املسح على اجلوربني إذا كان تمشي ف

 )مسح على جوربيه ونعليه(. صلى هللا عليه وسلم أن النيب ما جاء يف السنن .1
وهذا  إمنا هو كون هذا من صوف قياس اجلورب على اخلف؛ فإن الفرق بني اجلوربني واخلفني  .2

 .و قطناً ق بني أن يكون جلوداً أمن جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غري مؤثر يف الشريعة فال فر 
 ،احلاجةفهما متساواين يف احلكمة و  ورب كاحلاجة إىل املسح على اخلفاحلاجة إىل املسح على اجل .3

ح الذي جاء به ييكون التفريق بينهما تفريقاً بني املتماثلني وهذا خالف العدل واالعتبار الصحو 
 الكتاب والسنة .

 


